
 
 
 
 

ZAPISNIK REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ZAGREBAČKOG 
ŠAHOVSKOG SAVEZA 

 
Održane 25. veljače 2019. godine u prostorijama Saveza, Masarykova 
22 
 
Predsjednik g. Nenad Škare u 19:00 sati otvara sjednicu i pozdravlja 
nazočne. Putem elektroničke pošte svi skupštinari su dobili informativne 
materijale i dnevni red koji je predložio Predsjednik prema odluci Upravnog 
odbora. Predsjednik daje skupštinarima na izbor glasanje za usvajanje 
ponuđenog dnevnog reda koji je nakon glasanja jednoglasno usvojen. 
 
 

1. Izbor verifikacijske komisije 
 
Predsjednik predlaže za članove verifikacijske komisije g. Josipa Bandura, g. 
Matu Ivančića i g. Vida Brzicu. Nakon glasanja skupštinara jednoglasno je 
usvojena verifikacijska komisija. 
 
 

2. Izvještaj verifikacijske komisije i verifikacija mandata u 
Skupštini 

 
Predsjednik verifikacijske komisije g. Bandur izjavljuje kako ima 29 
skupštinara s pravom glasa na Skupštini od ukupno mogućih 34 što čini 
natpolovičan broj prisutnih čime je kvorum Skupštine postignut.  
 

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
 
Predsjednik predlaže za zapisničara tajnika g. Krešimira Podraveca, a za 
ovjerovitelje g. Lea Pećnika i g. Mateja Blažeku. Skupštinari za izbor 
zapisničara i ovjerovitelja zapisnika glasaju jednoglasno „ZA“. 

 
 

4. Financijsko izvješće za 2018. godinu 
 
Predsjednik obavještava skupštinare kako je Savez pokrio sve svoje obveze 
u protekloj godini i opravdao dobivena sredstva prema institucijama koje 



provode nadzor rada Saveza. Velika razlika koja postoji između plana 
financijskih sredstava za 2018. i stvarne realizacije sredstava u 2018. godini 
je zbog održavanja obnovljenog velikog turnira – Turnira mira 2018. za koji 
se nije moglo znati da će biti održan dok se radio financijski plan za 2018. 
pred kraj 2017. godine. Predsjednik je također napomenuo i pojasnio 
financiranje ostalih dvaju značajnih turnira koji se tradicionalno 
organiziraju u Zagrebu, Zagreb opena i Memorijal Mije Udovčića. Savez traži 
da se sredstva za Zagreb open vrate na prijašnje stanje kad je grad davao 
više novaca za organizaciju tog turnira, jer sadašnjih 60.000,00 kn koji se 
dobiju za organizaciju turnira pokrivaju otprilike polovicu ukupnih 
troškova, a drugi turnir, Memorjial Mije Udovčića nije uopće u programu 
velikih sportskih priredbi što bi on po svojoj tradiciji, značaju i kvaliteti 
sigurno trebao biti. 
Savez je kao i prijašnjih godinu tu razliku u pokrivanju troškova financirao 
iz vlastitih sredstava. 
Predsjednik je napomenuo kako je dio opreme za igru nabavljen iz fonda za 
organizaciju Turnira mira, ali samo u obliku i iznosu koji se mogao pravdati 
kao nužan za provedbu turnira i ostalih događanja koja su bila vezana uz 
program turnira. 
Pojašnjene su ukratko sve stavke iz izvještaja, a predsjednik je dodatno 
napomenuo kako je riješen problem sa stručnim kvalifikacijama trenera, te 
kako su vraćeni na svoja stara radna mjesta. 
 
 

5. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu 
 
Predsjednik je dao na glasanje skupštinarima usvajanje financijskog 
izvješća za 2018. godinu. Izvješće je usvojeno s 28 glasova „ZA“ i 1 
„SUZDRŽAN“. 
 
 
      6. Financijski plan za 2019. godinu 
 
Predsjednik je napomenuo kako će se  i ove godine održati Turnir mira, te 
će trebati kroz godinu skupiti otprilike 200.000,00 kn donacija kako bi se 
pokrili svi veliki turniri koji će biti održani. 
Napomenuo je kako je već potpisan sponzorski ugovor na 30.000,00 kn sa 
Zagrebačkom županijom za sponzoriranjem Zagreb opena – IV Memorijala 
Krunoslava Hulaka, te da su vođeni razgovori s jednom njemačkom tvrtkom 
oko održavanja dodatnog open turnira i njihovim sponzorskim 
podržavanjem rada saveza. Odlični kontakti i odnosi s Europskom 



šahovskom federacijom će se nastaviti i dalje, a prema njihovom obećanju 
očekuje se i dodatno sponzoriranje ovogodišnjeg Turnira mira. 
Ukupno je traženo 950.000,00 kn od grada Zagreba i Središnjeg ureda za 
šport. 
 

7. Usvajanje financijskog plana za 2018. godinu 
 
Predsjednik je dao na glasanje skupštinarima usvajanje financijskog plana 
za 2019. godinu. Plan je usvojen sa 28 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽANI“. 
 
 

8. Izvještaj o radu Saveza za prethodnu godinu 
 
Predsjednik je izvijestio skupštinare o svim najvažnijim pojedinačnim i 
ekipnim uspjesima zagrebačkih šahista. Naveo je kako su održana sva 
natjecanja iz redovnog programa (pojedinačna kadetska i juniorska 
prvenstva Zagreba, pojedinačno seniorsko prvenstvo Zagreba, ekipni Kup 
grada Zagreba, Zagreb open – III Memorijal Krunoslava Hulaka, 56. 
Memorijal Mije Udovčića, redovni brzopotezni turnir u prostorijama Saveza 
utorkom navečer, itd.) obnovljen je elitni stari međunarodni berger turnir – 
Turnir mira 2018. 
Zahvalio se svim donatorima i sponzorima koji su podržali organizaciju 
turnira kroz godinu, te istaknutim pojedincima koji već godinama pomažu 
zagrebački šah g. Filipu Kovačeviću i g. Andriji Fiamengu. Istaknuo je i hvale 
vrijedan angažman velemajstora Alojzija Jankovića na promociji šaha u 
medijima ponajviše kroz emisiju Šahovski komentar na HRT-u i specijalnim 
emisijama rađenim za Turnir mira 2018. 
Spomenuti turnir je unio novi duh u šahovski svijet grada i pridonio puno 
reklami sporta. 
 
Nakon izlaganja Predsjednik je dao na glasanje usvajanje Izvještaja o radu 
Saveza za prethodnu godinu. Izvještaj je usvojen sa 28 glasova „ZA“ i 1 
„SUZDRŽAN“. 
 
 

9. Najava programa rada Saveza za 2019. godinu 
 
Predsjednik je kratko izložio koja su događanja u planu za 2019. godinu, a 
posebno je istaknuo organizaciju Turnira mira 2019. koja ove godine treba 
biti što kvalitetnija obzirom na stečena iskustva od prošle godine i 
najvjerojatnije veći budžet ove godine. Naveo je kako će se organizirati i dva 
rejting turnira tokom godine, te da će biti podržani turniri u organizaciji 



klubova. Naveo je kako će tokom listopada ili studenog biti održana još 
jedna Skupština na kojoj će biti više tema. Izraditi će se poslovnik skupštine, 
eventualne izmjene u Statutu saveza i plan rada za 2020. godinu. 
Nakon izlaganja predsjednika za riječ se javio g. Đuro Blažeka koji je iznio 
prijedlog o igranju partija na rejting turnirima i tokom vikenda, jer smatra 
da će se ljudi tada lakše organizirati obzirom da je većina slobodna od 
poslovnih obveza u te dane. 
Nakon njega nekoliko misli vezanih za razvoj šaha u Zagrebu je iznio i 
delegat iz ŠK Sljeme Agroproteinka g. Radoslav Dumančić. Naveo je problem 
nedostatka odgovarajuće dvorane za turnire u Zagrebu i relativno slab i 
neorganiziran rad s mladim naraštajima po klubovima.  
Nakon njega za riječ se javio g. Damir Mravunac koji je iznio svoj prijedlog 
organizacije veteranskog prvenstva Zagreba koje bi se održalo u dvije 
konkurencije, 50+ i 65+ kako je regulirala krovna šahovska federacija FIDE. 
Predsjednik se zahvalio svima koji su iznijeli svoj komentar, te obećao kako 
će Savez podržati svaku dobru inicijativu za organizaciju turnira i podržati 
svaki klub u svojem radu i sportskom razvoju. 
 
      
U 20:05 Predsjednik je zatvorio sjednicu. 
 
 
 
 
U Zagrebu, 28. veljače 2019. godine 
 
Zapisničar: 
 
Krešimir Podravec 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Leo Pećnik 
 
 
 
 
 
Matej Blažeka 


